Hng nm, ngành nông nghip nc ta b ra mt lng ngoi t không nh ch riêng cho vic nhp khu ging khoai
tây. Có mt d án ang c trin khai không nhng có th giúp gim thiu chi phí này mà còn ha hn thúc y
ngành sn xut khoai tây theo hng hàng hóa.
ó là D án "Nghiên cu hoàn thin và phát trin công ngh sn xut c ging khoai tây ch bin bt ngun t công
ngh nuôi cy mô kt hp vi công ngh khí canh", do các nhà khoa hc thuc Vin Sinh hc nông nghip,
Trng i hc Nông nghip Hà Ni tin hành.

Trng khoai tây cy mô kt hp vi công ngh khí canh
Tit kim hàng chc t ng
Hin nay, mi nm Vit Nam phi nhp hàng nghìn tn ging khoai tây cp xác nhn (ging c nhân t ht ging
nguyên chng, t tiêu chun cht lng theo quy nh) t các nc Hà Lan, c, Australia vi giá xp x 0,8 USD/kg.
Nh vy, ít nht chi phí mi nm là 800.000 USD cho ch 100.000 tn khoai ging. Cha k, có ti 70% lng ging
ang s dng c nhp ni ch yu theo con ng không chính thc, có cht lng kém. Trong khi ó, h thng sn xut
trong nc theo hng ca d án nói trên có th cho ra i khong 2 triu c ging gc mi nm, 150 tn ging nguyên
chng và 1.000 - 1.200 tn ging xác nhn có cht lng tng ng nhp ni, s tit kim khong 1 triu USD tin nhp
ging (tng ng 20 t ng).
GS.TS. Nguyn Quang Thch, Ch tch Hi ng Khoa hc Vin Sinh hc nông nghip, Trng i hc Nông nghip
Hà Ni cho bit: Xut phát t kt qu ca mt s tài, d án nghiên cu khoa hc, các nhà khoa hc ca Vin ã
nghiên cu xây dng quy trình sn xut ging khoai tây sch bnh. Kt qu nghiên cu khng nh vic t chc sn
xut ti ch c ging sch bnh là hoàn toàn kh thi, ng thi ã xut c quy trình. Mc tiêu ca D án là làm tin cho
vic hình thành h thng sn xut ging khoai tây sch bnh ti Vit Nam. Trên c s công ngh ã c hoàn thin và
chuyn giao thành công, D án xut vi B Nông nghip và phát trin nông thôn hình thành chng trình
ging khoai tây, góp phn thúc y phát trin sn xut mt cách ch ng và bn vng.
Sau gn hai nm thc hin, D án ã thu c nhiu kt qu kh quan. Tính n tháng 6/2013, các nhà khoa hc ã la
chn c b ging khoai tây thích hp cho ch bin. ó là các ging khoai tây Atlantic, Megechip, Beacon
chipper. Hàm lng cht khô ca các ging t 21-23%, tinh bt t 18-21%, ng kh 0,025-0,035%, phù hp vi
tiêu chun cho ch bin. Cng trong thi gian qua, nhóm d án ã tìm ra iu kin kh trùng tt nht i vi mm cây
khoai tây, nn môi trng thích hp nht i vi sinh trng ca mm mu, iu kin x lý ra c, tui cây thích hp cho vic
x lý ra c...
Tin ti sn xut theo hng hàng hóa
Các nhà khoa hc ã tin hành iu tra xác nh vùng cách ly sn xut c ging khoai tây và la chn ni thích hp
nht là Qu Võ, tnh Bc Ninh. ây là vùng có iu kin t nhiên phù hp vi khoai tây, ngun nhân lc di dào, có
kinh nghim trong sn xut nông nghip. c bit, a phng có chính sách rõ ràng cho vic nh hng phát trin sn
xut cây khoai tây theo hng hàng hóa nói chung, cho công nghip ch bin nói riêng và rt chú trng n vic
xây dng h thng sn xut ging tt.
Vi mô hình sn xut c ging siêu nguyên chng, nguyên chng và xác nhn ging khoai tây ch bin ã c xây
dng, nhóm d án ã trin khai ng dng kt qu vào thc t. Kt qu thu c rt kh quan vi 9,8 vn cây ging gc phc v
cho sn xut c siêu nguyên chng; 1 triu c mini sch bnh sn xut c ging nguyên chng; 90 tn c ging
nguyên chng dành cho sn xut c ging cp xác nhn; 200 tn c ging xác nhn ã ra i.
Nói v kh nng ng dng ca kt qu nghiên cu, PGS.TS. Nguyn Th Lý Anh, Vin trng Vin Sinh hc nông
nghip cho bit: Vi kh nng góp phn gii quyt nhu cu bc xúc v ging khoai tây ti không ít a phng, công

ngh sn xut khoai tây ging sch bnh này ã thu hút s quan tâm, ón i ca nhiu n v nghiên cu, sn xut nh
các S KH&CN Lng Sn, Thái Bình, Trung tâm Ging cây trng Qung Ninh… Hin các n v này ang i c
chuyn giao công ngh. Bên cnh các a phng, nhiu doanh nghip nh Công ty Cng Tân, Nam nh, Công
ty à Lt GAP, Công ty ORION ang ngh phi hp sn xut kinh doanh c ging khoai tây ch bin. Trc mt, d
án ã chn Công ty Cng Tân và Công ty à Lt GAP làm thành viên ca D án.
Theo tính toán ca các nhà khoa hc, sau khi gii quyt c nhu cu v ging, khoai tây s tr thành cây trng
chính v ông ti ng bng Bc b và là ngành sn xut hàng hóa quan trng. Vi tim nng thc s có th t n
200.000 ha, nng sut 15 tn/ha, trong vòng 3 tháng ca v ông ngn ngi, chúng ta ã có th thu c 3 triu tn
c. V lâu dài, ngun lng thc này s thúc y ngành sn xut khoai tây hàng hóa phc v cho công nghip ch
bin, gi khoai tây là cây trng chin lc quan trng trong c cu cây trng v ông Vit Nam.
(Theo http://most.gov.vn)

